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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 23/8/2021, UBND thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống
Covid-19 thành phố, Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 thành phố Nam Định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và
triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, năm 2021-2022. Đồng chí
Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố,
Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Nam Định chủ trì
cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thủ
trưởng các phòng, ban, ngành: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn
phòng HĐND-UBND, Trung tâm Y tế; Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp,
Ban Quản lý chợ thành phố.
Sau khi nghe các ngành Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động Thương binh và
Xã hội báo cáo và ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo UBND thành phố thống nhất
kết luận như sau:
Các cấp, các ngành đã chủ động, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, đến nay tình
hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Biểu dương các
ngành: Y tế, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo… đã tích cực, chủ động trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ của các
tầng lớp Nhân dân, cộng đồng Doanh nghiệp, Tổ Covid cộng đồng đã góp phần
vào kết quả của thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt
thời gian vừa qua.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cũng
như trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên
địa bàn thành phố là rất cao. Để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả
hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cùng với các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19, Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 thành phố Nam Định yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm
vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ ,
ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành phố
về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật những chỉ
đạo, hướng dẫn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết
liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.
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2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân khẩu tại địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố; thực
hiện các biện pháp cách ly theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Phát huy vai trò
của Nhân dân, Tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác giám sát, theo dõi, yêu cầu
các trường hợp cách ly tại nhà, các trường hợp tự theo dõi sức khỏe, các trường
hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung thực hiện nghiêm các quy định trong công
tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
3. Yêu cầu Phòng Giáo dục - Đào tạo:
- Chủ trì, hướng dẫn các hoạt động tựu trường, khai giảng; xây dựng, triển
khai các nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục
- Đào tạo tỉnh Nam Định, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các
nhà trường.
- Xây dựng, triển khai phương án tạo điều kiện cho học sinh ngoài tỉnh Nam
Định đang lưu trú tại thành phố được nhập học tại các trường học (cả công lập, dân
lập và tư thục) trên địa bàn thành phố Nam Định trong thời gian diến biến phức tạp
của dịch Covid-19 theo Văn bản số 3508/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch
Covid-19; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định.
- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố xây dựng, rà soát, cập nhật kế
hoạch phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố phê duyệt
kế hoạch; Nếu để xảy ra sai phạm Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Trưởng
phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.
4. Giao Phòng Giáo dục - đào tạo, UBND các phường xã
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào
tạo Nam Định và văn bản số 959/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND thành
phố về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; đặc biệt nếu phát hiện các trường
hợp giáo viên không thuộc ngành giáo dục - đào tạo thành phố, giáo viên hưu trí,
các đối tượng khác tổ chức dạy thêm, học thêm phải lập tức xử lý theo quy định và
báo cáo về UBND thành phố để thông báo đến đơn vị quản lý giáo viên đó xử lý
theo quy định. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Chủ tịch UBND các
phường, xã theo trách nhiệm, địa bàn quản lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.
5. Giao Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục
- Đào tạo, Công an, Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án diễn tập
công tác phòng, chống Covid-19 tại 1 điểm trường trên địa bàn thành phố; thời
gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất 27/8/2021.
6. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương
tham mưu cho UBND thành phố phương án lập chốt kiểm soát người, phương tiện
ra vào địa bàn thành phố; có kế hoạch và phương án cụ thể và báo cáo UBND
thành phố.
7. Hoạt động tại các chợ trên địa bàn thành phố: các đơn vị thực nghiêm theo
chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1092/UBND-VX ngày 12/8/2021,
báo cáo kết quả về UBND thành phố trong trong tháng 8/2021.
8. UBND các phường, xã, Ban Quản lý chợ, Trung tâm phát triển Cụm công
nghiệp thành phố, các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
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từng đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện
công tác phòng, chống dịch, nhất là đối với các nơi có nguy cơ cao như: các cơ sở
y tế, cơ sở sản xuất - kinh doanh, chợ dân sinh, các doanh nghiệp lớn sử dụng
nhiều lao động…; kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của thành
phố trong việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố.
9. Phòng Lao động - Thương và Xã hội thành phố, UBND các phường, xã và
các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2021/QĐ UBND của UBND tỉnh, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và không để xảy ra lợi
dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ
đối với người sử dụng lao động đảm bảo đúng mục đích và các quy định pháp luật
hiện hành.
10. Công tác tiêm chủng, xét nghiệm, sàng lọc
- UBND các phường, xã, các phòng, ban đơn vị liên quan tiếp tục triển khai,
rà soát, cập nhật chính xác thông tin đối tượng, tổng hợp, đăng ký số lượng người
tiêm vắc xin trên ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin Covid19. Hoàn thành theo đúng thời hạn (trước ngày 28/8/2021).
- Phòng Y tế, UBND các phường xã (nhất là các đơn vị Cụm trưởng cụm
tiêm: Hạ Long, Vị Hoàng, Lộc Hòa, Trần Hưng Đạo, Mỹ Xá) tiếp tục rà soát, lựa
chọn bổ sung thêm các điểm tiêm công cộng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm
bảo toàn thành phố tiêm ít nhất 4000 liều vắc xin/ngày.
- Ban chỉ đạo Covid-19 các phường, xã chỉ đạo Trạm y tế các phường, xã
thực hiện xét nghiệm cho đối tượng cách ly tại nhà và sàng lọc đối tượng trong
cộng đồng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm y tế, phòng Y tế thành phố.
UBND các phường, xã chủ động cân đối nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ”
để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại
địa phương.
11. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, cập nhật, sẵn sàng các
phương án; tuyệt đối không bị động, lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19
Các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã căn cứ chức năng,
nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các Ban XD Đảng thuộc Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;
- Thành viên BCĐ thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị của TP;
- Lưu: VT, Website TP, VX.
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